
 
 
 
 
Про збільшення обсягу доходів і 
видатків обласного бюджету на 
2016 рік 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
16.11.2016 № 827-р “Деякі питання використання у 2016 році освітньої суб-
венції з державного бюджету місцевим бюджетам”, відповідно до розпоряд-
ження голови обласної державної адміністрації від 28.11.2016 № 133/2016-р/к 
“Про відпустку голови обласної державної адміністрації О. Корнійчука” та 
пунктів 14 та 15 рішення сесії обласної ради від 22.12.2015 року № 12-2/2015 
“Про обласний бюджет на 2016 рік”:  

1. Збільшити обсяг доходів загального фонду обласного бюджету по 
коду 41033900 на суму 98 216 000,0 грн. за рахунок коштів освітньої субвенції 
з державного бюджету місцевим бюджетам та передати їх до спеціального 
фонду обласного бюджету. 

2. За рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, переданих із загального фонду обласного бюджету, збільшити об-
сяг видатків спеціального фонду обласного бюджету на суму 98 216 000,0 гри-
вень. 

3. Розподілити кошти освітньої субвенції у сумі 98 216 000,0 грн. у та-
кому порядку: 

3.1. Для бюджетів об’єднаних територіальних громад в обсязі 
64 443 200,0 грн. для спрямування їх на оснащення загальноосвітніх нав-
чальних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, 
біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з 
мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих техно-
логій та придбання шкільних автобусів згідно з додатком. 
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3.2. Для районного бюджету Ізяславського району в обсязі 1 050 000,0 грн. 
на придбання шкільного автобуса на засадах співфінансування (не більше 70% – за 
рахунок освітньої субвенції, не менше 30% – за рахунок коштів місцевих бюд-
жетів). Забезпечити постачання придбаного автобуса до загальноосвітнього 
навчального закладу, до якого довозяться учні загальноосвітніх навчальних 
закладів, що оптимізовані/об’єднані/реорганізовані. 

3.3. Для обласного бюджету Департаменту освіти і науки облдержадміні-
страції в обсязі 32 722 800,0 грн., з яких: 

3.3.1. По КФКВ 070307 “Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати 
з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої під-
готовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших га-
лузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою” – 26 241 200,0 грн., 
з них на: 

оновлення матеріально-технічної бази – 15 297 500 грн.; 
оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивчен-

ням природничих та математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-
інтернатів) I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та кур-
сів, гімназій (гімназій-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв 
(ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання, у тому числі кабі-
нетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютер-
ними комплексами з мультимедійними засобами навчання; упровадження 
енергозберігаючих технологій – 10 943 700,0 гривень. 

3.3.2. По КФКВ 070806 “Інші заклади освіти» на придбання шкільних 
автобусів (не більше 70% – за рахунок освітньої субвенції, не менше 30% – за 
рахунок коштів місцевих бюджетів) – 6 481 600,0 гривень. 

4. Департаменту освіти і науки облдержадміністрації подати це розпо-
рядження в установленому порядку на розгляд та погодження постійної комісії 
обласної ради з питань бюджету та фінансів. 

5. Після погодження цього розпорядження постійною комісією обласної 
ради з питань бюджету та фінансів Департаменту фінансів облдержадміні-
страції внести зміни до розпису обласного бюджету на 2016 рік. 

6. Рекомендувати головам обласної та Ізяславської районної рад у до-
говорі, що буде укладатися між обласною радою та Ізяславською районною 
радою щодо використання коштів на придбання шкільного автобуса для пе-
ревезення дітей, що проживають у сільській місцевості, передбачити пункти: 

здійснити придбання шкільних автобусів з урахуванням вимог Порядку 
та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-
там, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 ро-
ку № 6, та розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 року 
№ 827-р “Деякі питання використання у 2016 році освітньої субвенції з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам”, а саме: на придбання шкільного 
автобуса на засадах співфінансування (не більше 70% – за рахунок освітньої 
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субвенції, не менше 30% – за рахунок коштів місцевих бюджетів). Забезпечити 
постачання придбаного автобуса до загальноосвітнього навчального закладу, 
до якого довозяться учні загальноосвітніх навчальних закладів, що оптимізо-
вані/об’єднані/реорганізовані; 

залишок невикористаних коштів освітньої субвенції після проведення 
процедури закупівлі шкільного автобуса має бути повернутий до обласного 
бюджету. 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


